
MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN
Obecný stavební úřad

pracoviště: Homí Valy 3655#, 695 35 Hodonín

Číslo jednací:                     MUHOCJ   4570/2020
Spisová značka:                 MUH011371/2019

Vyřizuje:                              Ing. Jiří Hlaváč
E-mail:                                hlavac.jiri@muhodorin.cz
Telefon:                                   518 316106

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

V Hodoníně dne 20.01.2020

Výroková část:

Městský  úřad  Hodoníii,  obecný  stavební  úřad, jako  stavební  úřad příslušný  podle  §  13  odst.  1  písm.  c)
zákona č.  183/2006  Sb.,  o územním  plánování  a  stavebním  řádu (stavební  zákon), `'e  znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavebiií zákon``) a místně příslušný dle §  11  odst.  1  písm. b) zákona   č.  500/2004 Sb.,
Sprá\mí řád, ve změní pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v územiiím řízení posoudil podle § 84
až90   stavebního   zákona   žádost   o`ydání   rozhodnutí   o   umístění   stavby   iiebo   zařízení   (dále  jen
"rozhodnutí o umístění sta`'by``), kterou dne 31.07.2019 podala společnost

E.ON Distribuce, a.s., IČ0 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějo`'ice 7, 370 01
České Budějovice 1.
kterou zastupuje ELING CZ s.r.o., Jan Šícha, IČ0 27752810, Střelnice 2797/22a, Líšeň, 628 00
Brno 28

(dále jen "žadatel"), a na zákLadě tohoto posouzení:

1.      Vydávápodle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášLPJ č.  503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí   o   umístění   stavby

rozšíření distribuční sítě NN (stavebníkem nazvaná „Mutěnice,  Bůdy, obnova TS, posil. kabely`.)

(dálejen "sta`rba") na pozemcích parc. č.1927/1  (ostatní plocha), parc. č.1947/1  (ostatní plocha), parc. č.
1947/22  (ostatiií  plocha),  parc.  č.   1947/23  (ostatní  plocha),  parc.  č.   1947/58  (ostatní  plocha),  parc.  č.
2297/1  (ostatní plocha),  parc.  č.  2298/1  (ostatní  plocha),  parc.  č.  2298/2  (zastavěná plocha  a nád`'oří),
parc.  č.  4168  (zastavěná  ploclia  a  nádvoří),  parc.  č.  4169/1  (ostatiií  plocha),  p.  p.  k.  6612/1,  p.  p.  k.
6612/4, p. p. k. 6623, p. p. k. 6719/1 v katastrálním území Mutěnice.

Stavba obsahuje
Výměnu stávající venkovní  trafostanice  za blokovou 2x630kvA bJpu  BETONBAU UF3054.  Umístěri
no`'é blokové trafostanice  TS  Búd}'  bude  dle  souhlasného  stanoviska obce  Mutěnice na  části  pozemku
par. č. 2298 v k. ú. Mutěnice. V}'měna stávající venkovní trafostaiiice za blokovou trafostanici b}'la iiutiiá
z   důvodu  její   výkonové   kapacib'   a   mechaiiického   narušení   stabilit}.'.   Nová   kiosková   trafostanice
BETONBAU  UF3054  bude  osazena kompaktním  rozvaděčem  VN  ®'pu  ORMAZABAL  GA  2K+2TS.
Nová kiosková trafostmice se osadí dvěma traiisfomiátor}+ 400kvA a pro`'ede se rozdělení venkovního
vederi  na jediiotlivé  transfomiátor}'.  Z  iio\ré  distribuční  trafostanice  Búdy  budou  z  Tsl `?.\reden}'  čbň
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nové  napájecí  a  posilovači  kabely  NAY  4xl50mm2  0eden  kabel  je  součástí  příspěvkové  sta`'by  č.
1030048180 a bude ukončen vSR422 umístění u p.b. č.1056).  Jeden kabel NN NAYY 4xl50mm2 bude
zaústěii  do  no`ré  SR422  umístěné u p.b.č.  1099,  druhý kabel  NAYY 4xl50mm2  bude zaústěn  do  iiové
SR422umístěnéup.b.č.1095atřetíkabelNAYY4xl50mm2budeukončen`-novémrozpojovacímpilíň
SR522  umístěném  u p.b.č.  1048.  Z no`Ých rozpojovacích  skříní se provedou kabely NAYY 4x95mm2
`Ývody do stávajícího venko`mího vedení. U p.b.č.1013 se osadí nová SD722, ze které se kabely NAYY
4x95mm2   provede   napojení   stávajícího   veiiko`mího   vedení   NN   a   rozdělí   se   vedení   napájené   z
transformátorů Tl a T2. Dále budou z nové distribuční trafostaiiice Búd}' TS2 `?'vedeny tň nové napájecí
a  posilovači  kabely  NAYY  4xl50mm2  a  do  rozvaděče  NN  bude  přepojen  i  stávající  kabel  AYKY
3xl20+70 mm2 ukoiičený ve stávající VRIsl na p.b.č. 925. Dále bude do rozvaděče NN přepojen i kabel
NAYY  4x95  pro  připojení  přechodných  odběrů  na r"ltumích  akcích.  Jeden  kabel  NAYY  4xl50mm2
bude  ukončen  v  nové  SV10l  osazené  na  novém  (v}'měněném)  p.b.č.  927.  na kterém  bude  proveden
kabelem NAYY 4x95 v?'rvod do stávajícího venkoviiílio vedení NN. Ihihý kabel NAYY 4xl50mm2 bude
ukončen v SR522 umístění u p.b.č.1071  a třetí kabel NAYY 4xl50mm2 bude ukončen v SR422 umístěné
u  p.b.č.  931.  Z  rozpojovacích  skříní  se  provedou  vývod}+  na  venkovní  vedení  NN  kabelem  NAYY
4x95mm2,  u  SR422  u  p.b.č.   931   se  provede  vývod  kabelem  4xl50inm2  v  zemi  až  na  p.b.č.   929
(odstranění   slabého  místa  ve  venkovmím   vedení   -  AIFe  4x35),  kde  přes   SV201   bude  zaústěn  do
venkovního  vedení  N.  Na  všechny  kabelové  vývody  do  venkoviiího  vedení  N  budou  osazeny
omezovače  přepětí  NN  @ bude  provedeno  nové  ®opř.  opra`'né)  uzemnění.  Ze  stávajícího  p.b.č.  926  a
p.b.č.   1092   se  provede  demontáž  venkovního  vedení  ve  směni  na  venkovní  trafostaiiici.   Stávající
podpěmé body dotčené stavbou se v případě potřeby `Tmění za iiové. Na p. b .č.1058,1026, a 1013 se v
rámci rozdělení vedení na jednotlivá trafa provede rozpojení dle situace. Nové kabelové vedení -NAYY
4  x  150 je  délky  cca  1450  m.  Kabelová  vedení  budou  uložeiia  v zemi  s minimálním  kr}tím  0,35  m
v chodiiíku  0,7 m  v rostlém  terénu  a  1  m  `' komunikaci.  Křížení  a  souběh  s ostatiiími  inž.  sítěmi  bude
v souladu  s ČSN  73   6005.   V místech  zv?''šeného  mechanického  namáháiií  budou  kabely  uloženy  do
chrániček.

11.    Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.      UpozonYiujeme, že stavebníkje povinen dle § 22 odst. 2 dle zákona č. 20/1987 Sb. v platném 2mění (o
státní  památkov€  pé.či)  záměr  výstavby  oziiámit  Archeologickému  ústavu  a  umožiiit jeinu  nebo
oprávněnéorganizacipro`'éstnadotčenémúzemízáchramýarcheologickývýžkum.

2.      Upozonňujeme,  že  podle  §  35  odst.  2  písm.  Í)  zákona  č.  20/1987  Sb.  v  platném  mění  (o  státiií
památkové péči), může krajský úřad uložit pokutu až do `T''še 4  000 000 Kč právnické osobě, nebo
fyzické  osobě  oprávněné  k  podnikání,  jestliže  pň  výkonu  svého  podnikání  nesplní  ozmmovací
povinnost  stanovenou  `'  §  22  odst.  2  zákona  č.  20/1987  Sb.  v platném  změní  (o  stámí  památkové
péči).

3.      Upozorňujeme,  že  podle  §  39  odst.  2  písm.  Í)  zákona  č.  20/1987  Sb.  `-platném  znění  (o  státní

památkové péči), může krajský úřad uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč f}'zické osobě, která se
dopustí přestupku tím, že nesplní o2mamovací povinnost stanovenou v § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987
Sb. v platném změní (o státní památkové péči).

4.      Stavba  bude  umístěna  na  částech  pozemků:  parcely  parcelní  číslo  2463/3  (zastavěná  plocha  a
iiádvoří),  2463/2  (ostatní  plocha),  995/8  (ostatní  plocha),  995/7  (ostatní  plocha),  488/1   (ostatiií

ploclia), 488/2 (ostatiií plocha), 489/2 (ovocný sad), 489/9 (ostatní plocha), 6887/2 (ostatní plocha).
6887/1  (ostatní  plocha),  6888/1  (omá půda),  6888/39  (ostatní  plocha),  6888/29(PK  4098/4)  (omá
půda) v katastráliiíin území Mutěnice v v so#/aúJw s ý*resm č  C2.J,  C2.2,   C2.3   -jFoordť.#ačric'
S.i:r_a~C_e_ ~_f it_:T:. _js?ť  .sToučást`í , pře{lloěené   p:oýeFtoy_-é   dokumentace ' ir-;-'úi;i;;;í   řťi:á.í:-ťi;:::š
`ypracoval lng.  Aleš  LovecLj'.   autorizovaný teclmik pro technologická zařízení staveb,   ČKAIT  -
1001346.

5.      Před  započetím  zemiiích  prací  je  nutim  požádat  správce  dotčených  inženýrských  sítí  o  přesné
v?'týčení tras podzemních vedení.  PodmínLpr stanovené jednotli`ými správci musí být respektovány.
Pokud  b}.  pň  provádění  prací  b}Tl  zjištěn  výsLDt  neziiámého  podzemního  vedení,  musí  b}'i  o  tom
neprodleněuvědomenmajiteltohotovedení,kterýstaiio`'ídalšípodmínk}rproprováděníprací.

6.      Pň provádění sta`'by nesmí být narušeny iiadzemní a podzemní sdělo`'ací kabely a zařízení, vedení a
potrubí.  Pokud b}T pň provádění prací b}'l zjištěn `?'Tsk}i neziiámého podzemního `'edení, musí b}'1 o
tomneprodleněuvědomenmajiteltohotovedení,Lfterýstanovídalšípodmínkyproprováděníprací.
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7.      Pro   uložení   podzemního   vedení   bude   dodržena   ČSN   73   6005   -   Prostorové   uspořádání   sítí
technického vybavení.

8.      Při  provádění   stavb}'  nesmí  být  nad  přípustnou   míru  znečišťováno   životní  prostředí   a  místní
komunikace,   okolní  zástavb}r  nesmí  býl  nad  přípustnou  mím  obtěžována  hlukem,  prachem   a
vibracemi.  Nesmí  dojít  k  znečišťování  terénu,  povrchových  a podzemních  vod  ropnými  a jinými
škodlivími látkami.

9.      S  odpadem7 vznikajícím při  stavební  čiimosti.  bude nakládáno  v  souladu  se  zákonem  č.  185#001
Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních
materiálů  nesmí  být  likridovány  spalováníin  na  místě).  Na  stavebním  pozeniku  bude  vyčleněno
místo pro nádobu na TKO.

10.    Škody   způsobené   v   průběhu   výstavby   nebo   v   souvislosti   s   ní   budou   řešeny   podle   předpisů
upra\ujících náhradu škod.

11.   Vlastník  stavby  je  povinen  uschovat  úplnou  dokumentaci  se  všeini  schvalovacími  rohodnutími
týkajícínii se stavby. Pň změně vLastníka stavby je povinen předat t}*o dokumenty svému nástupci.

12.   Územní  rozhodnutí  i  schválená dok"mentace musí  býi  stále na  staveništi  k nahlédnutí  kontrolním
orgánům.

13.   Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce jeho navrhovatele a ostatní účastníl:DT územního
řízení.

14.   Záměr  7Íei;vžad!Í;e  Dodle  ust.  §  103  odst.   1  Dísm.  e)  bod  5  stavebního  zákona  stavebiií  Dovolení.
ohlášení  nebo  jiné  oDatření  vvdávané  Dodle  stavebního  zákona`  a  z}od7ábó  vvdání  kolaudačního
souhlasu Dodle ust.  §  122 stavebního zákona.

15.   Do dokumentace skmtečiiého provedení stavby zakreslit správně hranici ocl"aniiého pásma dráhy

16.   Musí bÝt dodiženv i)ožada`kv obsažené ve stanovisku dotčeného orgánu a vlastníků technické
inťrastrukturv:

Obec Mutěn-bce -souhlas k územnímu rozhodnutí a realizaci stavbv ze dne  15. 05. 2019. Po skončení
prací bude terén a komunikace a všechny povrchy wedeny do pť{;odního s{avu vyima povolené stcNiby na
náklady in+iestora vše pečlivě zhutnit a zadláždit

Městský úřad Hodonín, o(lbor ž:iyotního prostředí: spis. zn. MUHO 5117i2019 0ŽP pod č. j. MUHOCJ
37161/2019 0ŽP-vyý. ze dne 27. 05.2019 .
ad 1) Z hledjska ochrcmy přírocíy a krajiny:

a)     Případný nezbytný zásah do porostů (ořez zeleně` kácení podlimitních dřevin apod.) bude
proveden odbornou firmou` nejlépe v době vegetačnťho klidii. až p předchozí domluvě s vlcw5tníkem
pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

b)     Při stcrvbě bude obecně postupováno v souladu  s § 7 odst.1 ZOPK a normou ČSN 83 9061 -
Technologie vegetačních úprav v krqjině. zejména:

-      K ochrcmě předmechcrnickým poškozením (např. pohmožděni ci potrhání kůry. dřeva a koření:i). je
nutno stromy v prostoru stcn;by chránit plotem asi 2 m vysokým (nebo obaljt kmeny jutou)

-      Zařízení staveniště budou umístěna mimo prostor stávaůících dřevin minimálně 2 m od nich tak` aby
nedošlo k jejich poškození

-      Koř.enový prostor dřevrin nebude soustavné zatěžován pojížděním ani odstavováním strojťt a materiá!ů
-      Při provádění výkopů bude respektováno ochranné pásmo dřevrin v rozsahu kruhu se střeihm v kmerii

stromu o poloměru 2.5 m
-      Výkop v blízkosti s{romů bude hlouben ručně. případné odkopané kořeny thistší 2 cm v piůmě"

nesmí býf přerušeny. biidou  ve výkopu ponechány a po čas parcí obaleny  nc[př.  jutou. aby
nevysychaly a netrpěly mrcizem` zejména ve vegetačním období od 31. března  do  1. listopadu

ad2) Stancivisko vodoprávního úřadu: z hlediska zqmů chrárúných vodním zákonem o vodovodech a
kancilizacích  je předložený zámér možný za podmínek:
1)    Stavba musí být prorváděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo

podzemních vod v daném území.
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2)   Práce v ochrcmných pásmech vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu lze provádět jen
s pí:semriým souhlasem vlastníka veřejného vodoNiodu nebo veřejné kanalizace dle ust. § 23
zťikona o vodovodech a kanalizacích

3)   Prováctiní zemních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměiy v dané lokalitě. Srážkové
vody ze staveniště musí být likvjdovány způsobem, který zabrání negativmimu ovlivmění
(podmáčení ý .) okolních pozemků, objektů, komimikací nebo chodníkí;i. Je proto mitné dbát na
to. aby nedocházelo k podmáčení staveniště.

ad 3) Z hleďska odpadového hospodářství.. záměr je možný
ad4) Z hlediska ochrany ovz,duší: záměr je možný
ad5)  Zhlediska  ochrcmy  PUPFL  a hospodaření v le.sích..  Není připomínek, ve vzdálenosti  do  50  m  se
nenachází pozemek určený k plnění f iunkcí lesa.

#]n#9st8:2So#9°_fb]r5ao:8uFz:Bsfkpcoednč:::á]dsá5n5í_S44#!#fg:í]°5ďobz°erd°nc:roagnyoš:#ť!9tiRhe&a#jz%es:tt::bnního
záměru provedená v souladii s předloženou projektovou dohimentací neohrozí naplnění veřejného zůmu
na zaůištění obrany a bezpečnosti státu.
Vodovody a kandizace, a.s. : zn.  2i:Hoi' 19,í 1765 ze dne 25. 06. 2019
Stavba možná za předimkladu respektování následiijících podminek..
-      Projehovcmé  rozvocb NN je  nutno  situoriiat ve  vzdálenosti  1,5  m  ocl vodovodních  řadů.  Ochrcmné

pásmo  vodovodu.  dle  zák.  č.   274,:2001sb.  Vpl.  znění`  v daném  případě.  činí   1,5  m  vně  pcivrchu
potrubí na každou stranu. Výýimku tvoří trasa u p. č.   2206/2., 2205,,í'l ` 2204/ 1, 22Jl a 2243.

-      Trasu u p. č. 2251  až 2259 situovat ve vzdčilenosti lm vúimečně c[ž 0,7 m od stáv. Vodovod. Řadu
-      El. veclení navržené ve vzdálenosti do lm od stáv. vod. řádu. budou uložena do ochranných t"b
-       Pkud  by  min.  vzdálenost   1  m  (mimo  výše  uvedenou  vjyimku)  respektovc[t  nešlo,  k řešení  na  místě

samém přizwat technjcké pracovníkq/ VaK.
-      V případě křížení nc{vrženého NN vedení s vodovodem toto křížení provést pod úhlem 90,í45  st.  a NN

vedení uložit  do ochramé trubky s přesahem vod. potrubí o min.  1 m na každou stram.
-      Pilíře a skř.íně  situovat  1,5  m vně povrchii vod. Potrúí.  Pokud tuto vzdálenost respekto+iat nepť[jde,

lze ji snížit na  1 m a základy pilířů a skříní p{ik založit cca 0,5 m pod dnem vodcivodu.
-      Před  zahčůením  výkopových  prací  požaduje   spol.  VaK  přizvat  pověřeného  zástupce  k  vytyčení

veřejného vodovodu.  0  tomto  sepsat  zápis.  Vytyčení bude provedeno  na náklady investora  stcNby.
Vytyčení přípojek vody a kcmalizace  zcůistí jejich maýitelé.  Tyto  stiě  nesmí být vlivem probťhqjících
stavebních  prací  nijak  poškozeny  ani  staticky nebo mechanicky  civlivměny.  Zemní práce v prostoru
ochranného pásma vodovodu j e nuíno provádět ručně.

-      K zčihozu a k závěrečné prohlídce přizvat pověřeného pracovrúka provozu vaK Hodonín
_-    pprř:ŮS:!#t:eos::%:Íta,slčs:; 7,%oo5:vaatoesltec#n:ep;:::éay%Í,an |:sat%l::,::: v obcz

-      Za správnost pD odpovídá dle zák. č.183,í2006 Sb.. (stcrveb. Zák.).158,  §159. zpracovatel pD
-      Plainost s{anoviska je omezena   na  1  rok od data vystcrvení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat

nové stanovisko

GasNet s.r.o. zn.  5001918862 ze dne  15. 05.  2019

E.ON Distrlbuce a.s.` zn.: M49992-16325206 ze dne  10.05.2019

CETIN a. s.  .č. j.  :  616876/19 ze dne 20. 05.  2019

T-Mobíle Czech republik  a. s.   zn:  E17221í'19 ze dne 29. 04. 2019

Dlal Tel,ecom , a. s. zn. :  H0686511  ze dne 01. 05.  2019

ČD Telermtika č. j.1201907271 ze dne 30.04.2019

České radlokomuníkace a.s. zn... UPTsios:'218274,;2019 ze dne 29.042019

Správa železm.iční dopravní cesty, státní organízace zn:  18007i' 2019-SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne  1 J. 05 .
2019

Správa železniční dopravmí cesty souhlcwsí za podminek:

1.      S{avba musí bý{ provedena t(ik` aby nenc[rušila stabilitu drážního tělesa a provozuschopnos{
drážních stcrrieb a zciřízení,. Realizací stcrveb nesmí dojít k ohrožení bezp. A ply"losti
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pr?vozu dráhy a d].ážní doprcrvy a bezpečnosti praco+mťků nebo k poškození. ztížení údržby a
rekonstrukce drážních staveb a zařízení. PoJmd k takovému stavu dojde, budou veškeré
náklady s tím sou`risející účtovány investorovi.

2.      Stavba musí být zabezpečenci proti nepříznivým účinkť{m provom dráhy ( otřesy. vribrace).
Pr?vozovatel dráhy či dopravce nebudou odpovidai za případné negativní vljvy způsobebné
žel. Provozem na předmě{nou stcri>bu resp. její fiunkčnost.

3.     Zahájení \stcwby bude oznámeno min.14 dní předem vedoucťmu psTO Mutěnice -

1.      Veškeré mechcmismy, nářadí či jiné předměty musíbýt užíyány a itkládány tak` aby
nezasahoNialy do i}iůjezdného průřezu. PrcNiáděnýmj praceni nesmí být narušen prť[jezdyiý
plůřez.

5.      StcTvbou nesmí být narušen systém odvodnění žel. Tělesa a f iunkčnost drážních
odvodňcNacích zařízení

6.      Stavební materičil, vytěžená zemina nebo jiný odpad nesmí býri ukládán na pozemek drčihy
nebo v bezprostředním okolí drážních objektů a zařizení. Odpadje nutno ljkvidovat ve
smvslu zákona č.1851`''2001  Sb.

Drážní úřa(l, sp. zn: MO-SOO 1001/ 19-2/Nv, pod č. j. DUCR-39336;''`19/Nv ze dne 22. 07.  2019Drážní
úřad vydává závazné stanovisko za těchto podmí:nek:

1. Stayb_a bude proveihna podle pro`jektorvé dokiimentace př.edložené Drážnímu úřadii. Případné změny
této dokiimentcice je stavebník povinen předem proýednat s Drážním úřadem

2` Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení

3. N stcrvbě nesmějí být umístěna tciková světla nebo barevmé ploclvJ. k teré by mohly vést k záměně
s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy

1. Při provádění stcrvby nesmí bý{ ohrožena bezpečnost a plynulost železrtičnťho prorvozu

5. Stavebník je porviinen písemně oznámit Drážní:mu úřadu termín zahájení výše uvedené stcNby

6. P_o dokon_Íen_í stcNiby požádá stavebník o vydání zčťvazného stanoviska ke kolaudaci. kteiý Drážní úřad
vydťn}á podle  § 7 od,st.  3 zákona

Drážp úřad si vyhrazuýe -po započetí stcrvby -právo výkonu státnťho dozoru ve věcech drah  na výše
iivedené stcNbě se zc[měřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zo[i'něřením na bezpečnost
provozu drčťhy

Doložjt správné zakreslení ochramého pásma dráhy

SPP Storage, s. r. o. bez č. j. ze dne  14. 05` 2019

SEIŤdka Hraničky bez č. j . ze dne  15. 05 . 2019 souhlas k územním rozhodnutí a realizaci stcniby
„Mutěnice, Búdy. obnoNa TS, posil. kabely NN" -SO 01  DTS 22í'0.4 kv. do 630 kyA, S002 Kabelové
rozvody NN. Po skončení prací bude terén a komunikace a všechny povrchy uvechny do pť{vodnťho stcNru
vyjma povolené stmiby na náklacp iřwestora vše pečlivě zhulni{ a zadláždit.

Účastiiíci řízeiií podle § 27 odst.  1  sprá`'ního řádu:

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstiiera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01   České Budějovice 1
Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkov+''ch, Rašíiiovo nábřeží 390/42,
Praha 2-Nové Město,128 00  Práha 28
0bec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11  Mutěnice
lng. Rostislav Prášek, nar.15.03.1960, U KapličLy 1146, 69611   Mutěnice
Marek Bíza, nar.13.07.1976, Hla`mí 254, 69154  T}'.iiec u Břeclavě
Blažena Bízová, iiar. 03.04.1954, Školní 998, 69611   Mutěnice
Petr Bíza, nar.15.01.1990, Školiií 998. 69611   Mutěnice
Vodovody a kaiializace Hodonín, a.s., Purk}'ňo,va 2933/2, 695 01   Hodonín 1
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01   Ustí nad Labem  1

F.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstiiera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01   České Budějovice  1
Ceská telekomunikačiií infrastmktura a.s„ Olšanská 2681/6.130 00  Praha 3-Žižkov
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T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4|Chodov,148 00  Praha 414
Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, Praha 8-Karlín,186 00  Praha 86
ČD -Telematika a.s., Pemerova 2819/2a,130 00  Praha 3-Žižkov
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6-Bře`mov,169 00  Praha 69
Správa železmiční dopravní cesb', státiií orgaiiizace, Kounicova 688/26, Bmo-střed, Veveří, 61143
Bmo2
SPP Storage, s.r.o., Dolri Bojanovice 891, 69617  Dolní Bojanovice
Skládka Hraničky, spol. s r.o., Masarykova 200, 69611   Mutěrice

lng. Rostislav Prášeku kapličky 1146 69611 Mutěiiice

Marek Bíze, Hlavní 254, 69154 Týnec

Petr Bíza, školní 998, 696  11  Mutěnice

Blažena Bízová, Školní 998` 696 11 Mutěnice

IJJ.        Odůvodnění :

Dne 31.07.2019 podal žadatel žádost o `ydání rozhodnutí o umístění stavby: rozšířeiií distribuční sítě NN
stavebníkem  nazvaná „ Mutěnice  Bůdy,  obnova   TS,  posilovací  kabel}'" na pozemcích  na pozemcích
parc. č.  1927/1  (ostatní plocha), parc. č.  1947/1  (ostatiií plocha), parc. č.  1947/22 (ostatní plocha), parc.  č.
1Í\``1J7/,1      /_   I  J \_  _ _---___  r_ ---- _/]947,23  tostatní  p]ocha,,  parc.  č.   [947,58  tostatní  p]ácha,,  ňárc.  č.  2297,]  tostatní  p[ocha,,
2298/1  (ostatní plocha), parc.  č.  2298/2  (zastavěná plocha a nádvoří), parc.  č.  4168  (zastavěná

_      _,      11                    V,\ 1         _  1    __     __  _  _    \__---' ----  t,-\,t,1lt~  \^
nádvoří), parc.  č.  4169/1  (ostatní plocha), p.  p.  k.  66-12/1, p.  p.  k.  6612/4` p.  p.  k.  6623, p.  p.  k.  6719/1  v
katastráliiím území Mutěnice.

Žádostbylapředepsan}'mzpůsobemdoložeiiatěmitovyjádřeními,rozhodnutímiastanovisky:
•     projektová dokumentace,
•     plná moc pro zastupování,
•     doklad o úhradě správnflio poplatku ze dne l.10. 2019

0óec M#fž®ť.c€, souhlas k územnímu rozhodnutí a realizaci stavby ze dne 15 .05. 2019.

T]ě:tzsFý.ÍŤand^H3gd°n.ínio(,lbor~.ťiv^o_tn^ťfifl^Prostře(lí:Spis.zn.MUH()5417i20190ŽPpodč.j.MUHocj37161í''`2019 0ŽP-vyj . ze dne 27 . 05 .20 l; .

T:gíns:;:S^:n°  ,°,bcr^an%T,T.ČnRn Se?C.e  n:nkl_á.{lŤr! ,_S^rfjťt.k_T  O(.lbor _ ochranii  ú@emních  zájmů  spts.  zn.9_l_8?8'2019-1150-OUZ-BR pod č. j .1855-413!2019--1150 ze dne o9. 05.  2ďl9
yodotJoďji a *ď#a/i.zarce, flsL : 2m. 2HO/19/1765 ze dne 25. 06. 2019

GasNet s.r.o. zn.  5001918862 ze  dne  15. 05.  2019

parc.  č.
plocha a

E.ON Distribuce as., zn.: M49992-16325206 ze dne  10.05.2019

CETIN a. s.  , č. j.  : 616876'19 ze dne 20. 05.  2019

T-Mobile Cdech republlk  a. s.  zn:  E1722l,.;19 ze dne 29. OJ. 2019

Dlal Telecom , a. s. zn. : H0686511  ze dne 01. 05. 2019

ČD Telematika č.j.1201907271 ze dne 30.04.2019

České radiokomuníkace a.s. zri. : UPTsiosJ'218274/2019 ze dne 29.042019

S`p^r.á^va želemiční dopnvní cesty, státní oi.gan.izace zn:  18007`2019-SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne  14. 05 .
2019

Skládka Hroiníčky bez č. j . ze dne  15. 05. 2019

Ing. Rost.islow Prášek, U kapličky  11J6 69611 Mutěn.ice

Marek Bíza, Hlavní 254, 691 5J Týnec

Petr Bíza, Školní 998, 696 11 Mutěn.ice

Blažena Bízová, Školní 998, 696 11 Mutěn.ice
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MěstsLp'7 úřad Hodonín, obecný stavební úřad opatřeníin č. j.  MUHOCJ 73362#019 vedené pod spis.  zm.
MUHO  11371/2019  ze  dne  21.10.2019  oznániil  zahájení  územního  řízení  zmáni}h  účastníkům  řízení,
veřejnosti  a dotčeným  orgánům.  Současně  podle ustanovení  § 87  odst.  1  stavebního  zákona upustil  od
ústního jednání. protože mu byl}' dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad
pro posouzení záměru,  a stanovil, že ve lhůtě do  15  dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci
řízení uplatnit své námitlcy a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Současně v souladu s ustanovením  § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se
k  podkladům  roriodnutí,  a  to  ve  lhůtě  do  3  pracoviiích  dnů  od  výše  stanovené  lhůb7  pro  námitlq7
účastiiíků řízení. Tohoto práva využil p. Marek Bíza Hlavní 254, 691  54 Týnec

MěstsLp'7  úřad  Hodonín,  obecný  stavební  úřad  v  průběhu  územního  řízení  o  umístění  stavby  posoudil
žádost o vydáiií úzeniního rozhodnutí o umístěiií stavby z hledisek uvedených v § 90 stavébního zákona,
projednal ji s účastníl:+' řízení a s dotčen}'mi orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Soulad stavbv s wdanou ťzemně Dlánovací dokumeníací:

Obytná ozn. úa

P odmíněně přípustné
Doprava a technicl{é vybavení s plochami veřejné a rozptýlené zelené. parkování v nezbytném rozsahu a fiunkce
veřejného pro.stranství reprezentujícího .sídlo

1)oprcrvy  ozn. 9a
Přípwtné
1)opr(rva a technické vybavení s plochami veřejné a rozptýlené zeleně. parkováiú v nezbytném rozsahu.

1)opravy  - koridor železnice ozn. 9b
Přípustné
Doprava a teclmické vybavení s plochami veřejné a rozptýlené zeleně. parkování v nezbytném rozsahu.

Stavba bude sloužit jako posilovací roz\rod elektrické energie pro stávající zástavbu vinných sklq)ů -tedy
jako  součást technické  infi.astruktur}'.  Záiněr je  tedy v souladu  s  platn]h  územním  plánem  Mutěnice,
`7'dmýni  usnesením  Zastupitelstva  obce  Mutěnice  fomiou  opatření  obeciié  povahy  č.   1#016,  keré
nabylo účinnosti dne  03.03.  2016  a s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s
požadavLĎ' na ocliranu architekonických a urbanistických hodnot v území :
Navrhovaná stavba je dle poskytnutých parametrů v souladu s cfli a úkoly územního pánování, především
s  ustanoveními  §  18  a  19 stavebního  zákona.  Posuzované změny na \ýše  uvedených pozemcích jsou v
souladu  s  vydanou  územně  plánovací  dokmmentací  a  s\ým  charakterem  neovlivní  architektonické  ani
ubanistické  hodnob'  v území, jelikož  se jedná  o  sta`rbu  kabelo`ých  rozvodů NN,  které budou  sloužit
k zásobování odběratelů elektrickou energií, zamýšlená stavbaje dále v souladu:

-   s požadavLv tohoto zákona ajeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území:

Stavba je  navržena  v  souladu  s  požadavLy  vylilášky  č.   501#006  Sb.,  o  obecných  požadavcích  na
využívání území.

-   s požadavL+T na veřejnou dopra\mí a technickou infi.astmktum:

Stavba tak, jak je navržena, neklade další požadavky na veřejnou dopra\mí  a technickou iiifristrukturu
(příjezd ke sta`rbě bude řešen ze stávajících komunikací.

-   s požadavLv zvláštních prá`rich předpisů a se staiioiisky dotčených orgánů podle zwláštních právních

předpisů,  popřípadě  s  výsledkem  řešeiií  rozporů  a  s  ochranou  práv  a  právem  chráněných  zájmů
účastníků řízení :

Záměr  žadatele je  v  souladu  s  požadavLPT  zvláštních  prá\mích  předpisů  (nqpř.  zák.  č.  334/1992  Sb.,  o
oclmě  zemědělského  půdního  fondu;  zákona  č.185/2001Sb.,  o  odpadech;  114/1992  Sb.  o  ochraně
přírody a krqjiny), posouzeiií b}tlo učiněno na základě stanovisek a závazných staiiovisek Měú Hodonín,
odboru životního prostředí, keré hájí právě tento veřejný zájem z hlediska zvláštních zákonů.
Sta`.ba ne`+'žaduje posouzení jejích vli\ú na životní prostředí: neirztahuje se na ni zákon č.100/2001  Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí ve zněri pozdějších předpisů a prováděcích předpisú.
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VvDořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení byla vzmesena námitka od p. Marka Bízy Hla`mí 254, 691  54 Týnec ve věci nesouhlasu
s projektovamou  trasou  kabelu  NN,  který  s`ým  ochranným  pásmem  zasahoval  částečně  do  parcely
PK4153/1  v k.  ú.  Mutěnice.  Na  základě  osobního  jednání  dne  06.11.2019  na  OSÚ  pan  Marek  Bíza
požadoval,  aby projektant navhl takovou trasu kabelu  tak,  áby ochranné pásmo  (1m na každou  stranu
měřeno od povrchu pláště kabelu ve smyslu Zák.č. 458#000 Sb.) nezasahovalo do výše uvedené parcebr.
Byl proveden zámam do spisu   sp. zm.11371/2019 pod č. j. MUHOCJ 77486/2019 ze dne 06.11.2019, se
kteúm  byla  sezmámena  projekční  společnost  ELING  CZ  s.  r.  o.,  která  tuto  námitku  do  projektové
dok"mentace zapracovala do výkresu: Situace -no\ý stav, Detail výkresu č. 3.

Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastní" řízení dospěl Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad k závěru, že
právní  postavení  účastníka  řízení  v  souladu  s  ustanovením  §  85  stavebního  zákona  v  daném  případě
přísluší:•   #::čLvl:#::u d=ionémdiHibĚ ál;ů:iaorEaóiejg|:=*|e:ká správéa -k ;8"o=J4í#'

F.  A.  Gerstnera  2151/6,  České  Budějovice  7,  370  01    České  Budějovice  1,  vzastoupení:  Jan
Šícha Projektování elektrických zařízení, IČ0 27752810

•     vlastníkori dotčených pozemkil:
Obec Mutěnice, Masarykova č. p. 200, 69511 Mutěnice,  parc. číslo 1927/1,1947/1,1947#2,
1947/23, 2297/1, 2298/1, 4169/1, 6612/1, 6623,6719/1, 2298#,  v k. ú. Mutěnice
Prášek Rostislav lng. U KapličLy 1146, 69611  Mutěnice, parc. číslo 4168 v k. ú. Mutěiiice
Bíza Marek, Hlavri 254, 69154 Týnec,   parc. číslo 6612/4 v k. ú. Mutěnice
Bíza Petr, Školní 998, 69611  Mutěrice, parc. číslo 6612/4 v k. ú. Mutěnice
Bízová Blažena, Školiií 998, 69611 Mutěnice, parc. číslo 6612/4 v k. ú. Mutěnice
Česká republika -příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Novéměsto,128 00 Praha 2, parc. číslo  1947/58 v k. ú.
Mutěllice

a  dále  vlastníkům   anebo   správcům   existujících  sítí  technické  inffastruktury  dotčených  předmětnou
stavbou, jejichž  vlastnická  práva  nebo jiná  věcná  práva  budou  tímto  rozhodnutím  dotčena  v souladu
s § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, společnostem:

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01   České Budějovice 1
Česká telekomunikační inffastiuktura, a. s.,
GtwsNcst, s.r .o... (vyjádření Gridservices,  s.r.o.)..
Vodovody a kanalizace, a.s
itselfs.r.o
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov,148 00  Praha 414
Skládka Hraničky, spol. s r.o., Masar}kova 200, 696 11   Mutěnice

lnfoTel, spol. s r. o.
Vlastiiict`í  ani jiná práva k  dalším  (vzdálenějším)  pozemkům  (a  stavbám  na nich)  nemohou b}'1 tímto
mzhodnutím přímo dotčena.
Komerční banka, a. s. Na příkopě 969A3, Staré Město,110 00 Práha 1

Navržený  záměr je  v  souladu  s  cíli  a  úkoly  územního  plánovaní  i  charakterem  území,  s  požadavLĎJ
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,  zejména s obecnými požadavLy na `?užívání
území.
Stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou, kterou je Jm Šícha
autorizovaný   techrik   TZS,   ČKAIT   1005974   a   záměr  je   v souladu   s   platnou   úzeimě   plánovací
dokumentací obce Mutěnice (odůvodnění souladu s územním plánem je uvedeno `ýše).
Dále  stavba  splňuje  požadavk}+  na  veřejnou  dopraviú  a  technickou  iiiffastrulmm,  přístup  a  příjezd  ke
stavbě je nawžen ze stávajících ulic.
Městský úřad Hodonín, obecn}'T stavební úřad dále zjistil, že předložené podklady v?.hovují požadavkům
podle  zvláštních  právrich předpisů  a  s požadavky  uplatněn`'mi  dotčenými  orgány,  které ke  stavebnímu
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záměru vl'dalv souhlasná stanoviska.  Případné podmín]q7 dotčených orgánů zapracoval stavební úřad do
výrokové- čás-ti  tohoto  rozhodnutí,  čímž  zajistil  dodržení  podmíiiek   a  soulad  s  prá`mími  předpisy.
Uskutečněníni stavebního záměru nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

MěstsLp''  úřad  Hodonín,  obecný  stavební  úřad  v průběhu územního řízení  o  umístění  stavby neshledal
důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem weden}'m ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti

a)  bylo-li na základě žádosti podaiié v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo
jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona iiebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době
j eho platiiosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b)  b}'lo-li  v  době jeho  platnosti  započato  s  využitím  území  pro  staiiovený  účel  v  případech,  kdy  se
povolovací rozhodnutí nebo j iný úkon ne`T'dává,

c)  vzniklo-li   na   základě   oznámení   stavebního   záměru   posouzeného   autorizovmým   inspekorem
podmého v době platnosti právo stavební záměr realizovat, iiebo

d)  byla-li na základě návrhu veřejnopráviií smlomy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho
platnosti uzavřena tato veřejnoprávní sinlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účiiiiiosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele. že upustil od
záměru, ke kerému se rohodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměrujiž zahájena.

Poučení účastníků :

Proti  tomuto  rozhodnutí   se   lze  odvolat  do   15   dnů  ode  dne  jeho  ozmámení   ke  Krajskému   úřadu
Jihomoravského kraje podáním u zdej šího sprá`'ního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby  každý  účastník  dostal jeden  stejnopis.  Nepodá-li  účastník  potřebný  počet  stejnopisů,  iyhotoví je
správiií  orgán  na  náklady  účastníka.  Odvoláním  lze  napadnout  výrokovou  část  rozhodnutí, jednotli`í'
`?'rrok nebo jeho vedlej ší ustanovení. Odvolání j en proti odů`'odnění rozhodnutí je nepřípustné.

Sta`'ební  úřad  po  dni  nabytí  práviií  moci  územního  roriodnutí  doručí  žadateli  stejnopis  písemného
`Trhotovení územního  rozhodnutí  opatřený  doložkou právní  moci  spolu  s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis  písemného  vyhotovení  územního  roriodnutí  opatřený  doložkou  právní  moci  doručí, jde-li  o
stavby podle §  15 nebo  16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k po`'oleiií sta`rby.

Rozhodnutí má podle  § 93  odst.  1  stavebního  zákona platnost 2 roky.  Podmínky rozhodiiutí  o  umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

otisk úředního razítka

Ing. Monika llčíko`.á
`'edoucí stavebního úřadu
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Toto oznámení musí t)ýt vyvěšeno ])o dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení :

•,,;,.

20 .  4 -20  20

OBECNÍ  ÚŘA_D
6964o{reTH#oĚnN,CE

9

Podpis oprávněné osoby, potvrzující v7tvěšení
Razítko:

V elektronické Dodobě:

Zveřejněiio od: 2  Cl  -1.    2C7  2C/

OBECM ÚŘAD

P99rioťreyHťdTOEnť!CE
; ť L -`-` ---

Podpis oprávněné osoby, potvrzuj ící v?7věšení
Razítko:

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejniutí
Razítko:

V elektronické Dodobě :

Zveřejněno do :

Podpis oprávněné osob}`', pot`rrzující sejmutí
Razítko:

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst.  1 písm. e) \re
výši  1000 Kč byl zaplacen dne  12.12.2019.

Obdrží:
žadatel (dodejk}')
1. ELING CZ s.r.o., IDDS:  8gr3rz}'

sídlo:  Střelnice č.p. 2797/22a, Líšeň, 628 00  Bmo 28
zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstiiera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01

České Budějovice 1
2. Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w

3.Českás,Í:]poubT,#:apděpčí:.zgffl6:í::;.kos:apmpvTed::ě::Sámméa%těks::T,,Ch,[DDS96vm2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Práha 2-Nové Město,128 00  Praha 28

4. Obec Mutěnice, IDDS: 5kebcmv
sídlo: Masarykova č.p. 200, 696  11   Mutěnice

5. Ing. Rostislav Prášek, U Kapličky č.p.  1146, 696  11   Mutěnice

;.#|gžeekiaBizíaz,oTá:`Šmkíoí:.č2:4;;:,165946Tí',n#ě:,řá:lavě
8. Petr Bíza, Školní č.p. 998, 696  11   Mutěnice
9. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s

sídlo: Pukyňova č.p. 2933/2, 695 01   Hodonín  1
10. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo:  Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01   Ústí nad Labem  1
11.  E.ON Distribuce. a.s.` IDDS: nf5dxbu
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sídlo: F. A.  Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01   České Budějovice  1
12.Česk:Ídt|eol:bo|g;:|:kfáa:npíi;1:rsa|S,#Tgao:.srilEP;:Žqiaá::-5t

sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodo`',148 00  Praha 414
13. Správa železiiičiií dopravní cesty, státní organizace, IDDS : uccchjm

sídlo: Kounicova č.p. 688/26, Bmo-střed, Veveří, 61143   Bmo 2
14.  Skládka Hraničky, spol. s r.o., IDDS: hte2pjc

sídlo: Masarykova č.p. 200, 696  11   Mutěnice

Doručeníveřejnouvyhláškou:
•     osoby,  jejichž   vlastnické   nebo  jiné   věcné   právo   k   sousedním   stavbám   mebo   sousedním

pozemkům nebo sta`rbám na nich může b}1 územním rozhodiiutím přimo dotčeno (dle §  85 odst.
2   pís".   b)   stiNebrLfl+o   zflkonči   -   (účastníci   identifikovaní   označením   pozemků   a   staveb
e~ii dovaných v katastm nemovitostí dotčených vlivem záměru) :

Osoby s vlastnicb'mi nebo jin}'mi věcnými práw' k sousedním pozemkům:

parc. č.1947/64,1947/66, 2041, 2042, 2065/1, 2065/2, 2065/3, 2079, 2080, 2104/1, 2104/2, 2108,
2132, 2141, 2142. 2143/3, 2144, 2145, 2147, 2164, 2165/2, 2193/2` 2194, 2195, 2197, 2198, 2204/1,
2205/1, 2207, 2209, 2210, 2212, 2213, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2250, 2251, 2282,
2297/2, 2297/3, 2297/8, 4153/1, 4164, 4165, 4167/1, 4167/2, 4258, 4333, 4338,1947/40,1947/67 v
katastrálním území Mutěnice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věciiými prá`y k sousedním stavbám:
Mutěiiice č.e.  241, č.e. 464, č.e.  205, č.e.  262, č.e. 319, č.p.  628, č.p.  580, č.e.  350, č.p.1086, č.e.  459
a č.e.  84

dotčené správmí úřady
15. Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí, Národní třída č.p. 373/25, 695 01   Hodonín 1
16. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem. odbor ochrany územních zájmů, IDDS:
hjyaavk

sídlo: Tychoiiova č.p. 221/1,160 00  Praha 6-Hradčany
17. Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Nerudova č.p.  1, 779 00  0lomouc
Úřady pro vyvěšení a podáiú zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Hodonín, úřední deska, Národiií třída č.p. 373/25, 695 01   Hodonín 1
0becní úřad Mutěnice, úřední deska, Masaryko`'a 200, 696 11  Mutěnice


